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 Колдонмо Европа Биримдигинин  “Борбордук  Азия Инвест” программасынын үчүнчү 

фазасынын каржылык колдоосу менен “Борбордук Азиянын ишкер ортомчу жана кайра 

иштетүү секторундагы  кичи жана орто ишкердүүлүктү  колдоо аркылуу 

экономикалык өнүгүү”  долбоорунун алкагында иштеп чыгарылды жана көбөйтүлдү. 

 Бул колдонмонун мазмуну үчүн “Hilfswerk Austria International” уюму 

жоопкерчиликтүү  жана Европа Биримдигинин пикирин чагылдырбашы мүмкүн. 

 

 

 

Hilfswerk Austria International – Өнүгүү жана гуманитардык жардам 

чөйрөсүндө кызматташкан Австриялык коммерциялык эмес алдыңкы 

уюмдарынын бири. Биздин бардык иш чараларыбыз адамдын ар тараптуу 

укуктарын жана туруктуу өнүгүү принциптерин эске алуу менен иштелип 

чыгарылат.  

 

“Hilfswerk Austria International” уюму Борбордук Азияда 2001-жылдан бери 

иштеп келе жатат. 

Бул долбоор “Hilfswerk Austria International” уюмунун Борбордук Азия 

мамлекеттерин  глобалдык экономикага интеграциялоо программасынын бир бөлүгү 

болуп саналат. 
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Киришүү 

 

Фергана өрөөнүндө жайгашкан мамлекеттердеги кургатылган мөмөлөрдү 

экспорттоонун көрсөткүчүнүн (Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан) жылдан жылга 

өсүшү -  бул аталган аймактагы мамлекеттерге бир топ киреше алып келет жана элдердин 

жашоо деңгээлинин өсүшүнө оң таасирин тийгизет. Тажикстан Өкмөтү 2009 - жылдан 

баштап багбанчылыктын жана жүзүм өндүрүүнүн  өркүндөп өсүшүнө көп көңүл бурууда. 

Мисалы, акыркы төрт жылдан тартып мөмө-жемиш дарактарынын аянттары  Россия жана 

Казахстандын базарларынын талабына карап көбөйүүдө. 

Албетте, мөмө кактарынын ичинде чоң талапка ээ болгону бул өрүк кагы 

(кургатылган). Өрүк кагын өндүрүү жана кайрадан иштетүү жылдан жылга өсүүдө. 

Фергана өрөөнүндөгү айылдарда жашаган көп үй-бүлөлөр өрүк өндүрүүдө, аны кайра 

иштетип чет мамлекеттерге сатууда жигердүү катышышат. КМШ мамлекеттеринин 

базарында сатып алуучулар Тажикстанда жана Кыргызстанда өндүрүлгөн өрүктөрдүн 

сапатын баалайт жана билет. Ошондуктан биздин сатуучулар башка экспортерлорго 

караганда артыкчылыкка ээ. 

Көп жергиликтүү жана эл-аралык ишканалар Тажикстандагы жана 

Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалар менен болгон акыркы сегиз жылдын ичиндеги 

кызматташтыкта өздөрүнүн техникалык машыгуусун кичине жана чоң аянттарга өрүк 

эккен фермерлердин арасында ишке ашырып, алардын билим деңгээлин көтөрүшүүдө. 

Ушул демилгенин натыйжасында мөмө-жемиш кургатуу жана өндүрүүнүн билим 

деңгээлине жараша азыркы замандын талабына ылайык өндүрүү жолдору жана ыкмалары 

өсүүдө. Анын далилдөөсү катары бул продукцияны өндүрүүнүн көбөйүшү жана чет 

мамлекеттерге сатылышын алып  карасак болот. Бирок, дагы эле болсо мөмө-жемиш 

продукцияларын өндүрүүдө багбандардын коопсуздуктан сактануу зарылдыгы бар. Атап 

айтсак, ал өндүрүлгөн продукциянын коопсуздугуна багбандардын көңүлүн буруу керек. 

Себеби акыркы убактарда сатып алуучулар өрүктүн мөмөсүнүн курамында күкүрттүн 

болушуна көңүл бура башташты (күкүрттүн диоксиди – өрүктүн мөмөсүн 

жугушсуздандырууда колдонулат). Ыштоонун негизги максаты – сактоо мөөнөтүн 

узартуу жана өрүк кагынын тышкы көрүнүшүн жакшыртуу. Бирок дыйкандар негизги 

туура ыкмаларды колдонушпайт. Дыйкандардын мындай иштери өрүк кагынын 

сапатынын начарлашына, бирдей эместикке жана күкүрттүн курамынын аз же көп болуп 

кетишине алып келет. Натыйжада продукцияларын сатууда кыйынчылыктарды же 

болбосо терс көрүнүштөрдү жаратат. 

 

Бул колдонмодо негизинен тажрыйбалык иштин ыкмаларына жана өрүктүн 

мөмөсүн ыштоонун жолдоруна көбүрөөк көңүл бурулуп, сатып алуучуларга коопсуздугу 

сакталган продукцияны сатууну максат кылат. Ошондой эле кыскача мөмөлөрдү терүү 

ыкмаларын, коопсуз мөмө - жемиштерди терүү жана андан кийинки иштерди аткарууга 

көңүл бурулат. 
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Тарыхы боюнча кыскача маалымат 

 

Узак изилдөөдөн кийин окумуштуулар Орто Азиядан Чыгыш Кытайга чейинки 

мейкиндикти өрүктүн Ата-Мекени деп аташты. Беш миң жыл мурунтан  бүгүнкү күнгө 

чейин бул мейкиндикте өрүк өстүрүлүп, түшүмү жыйналып келет. 

Б.з.ч. IV кылымда бул мейкиндиктерди Александр Македонский басып алгандан 

кийин Турцияга өрүктүн көчөттөрү алынып барылган. Турциянын аба-ырайы жана 

топурактын өрүк өстүрүүгө шарты туура келгендиктен, ал өрүктүн экинчи Ата-Мекени 

болуп калды.  Б.з.ч. I кылымда Рим-Персид согушу убагында армян соодагерлери аркылуу 

өрүк көчөтү биринчи  Италияга, андан кийин Грецияга алып келинген. Андан кийин бул 

мамлекеттерден өрүктүн көчөттөрү Испанияга, XIII кылымда Англияга, XVII кылымда 

Франция менен Америкага таркалган. 

Өрүктүн дүйнө жүзү боюнча таркалышына карабастан негизги өстүрүүчү жерлери 

болуп жер ортолук деңизинин айланасында жайгашкан мамлекеттер эсептелинет. Турция 

дүйнөдө өрүк өстүрүү боюнча биринчи орунда турган мамлекет болуп саналат, андан 

кийинки орундарды Испания, Италия, Греция, Франция, Иран жана США мамлекеттери 

ээлейт. Андан кийинки орундарда Пакистан, Сирия, Кытай, ЮАР, Югославия, Румыния 

жана Австралия мамлекеттери турат. 

 

 

Турцияда өрүк өстүрүү боюнча биринчи орунда Малатья аймагы турат. Бул 

аймакта өрүктүн көпчүлүк бөлүгү кургатылат жана чет мамлекеттерге сатылып, дүйнөлүк 

экспорттун 70-80%ын түзөт. 

Акыркы жылдардагы өрүк өстүрүү процессинде фермерлер өрүктүн сапаттуу 

сортторуна,  көчөт өстүрүүгө, бакты жакшы кароого (кесипкөй катары), сугарууга, азык 

заттарга, илдеттер жана зыянкечтер менен күрөшүүгө, түшүм жыйноого, күкүрт менен 

ыштоого,  сактоого жана кайра иштетүүгө жакшы көңүл бура башташты. Бардык 

ыкмаларды туура жана так аткаргандан кийин өндүрүлгөн даяр продукциянын сапаты 

жана көлөмүнүн өсүшү байкалат. 
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Өрүктүн  азыктык баалуулугу  жана анын ден- соолукка тийгизген таасири 

Өрүк мөмөсүнүн курамына органикалык жана органикалык эмес заттар кирет. Алар 

адамдын ден-соолугуна жакшы таасирлерин тийгизишет. Өрүктүн курамында көбүрөөк 

глюкоза, крахмал, белоктор, органикалык заттар, А витаминдери, В, С, Е, Р, РР топтору, 

фолий кычкылы жана калий, азыраак өлчөмдө Р, Nа, Mg, Fe, Сu, Al жана башкалар кирет. 

Өрүк витаминдердин ичинен А витаминине, ал эми минералдардан – калийге бай. 

А витамини адамдын иммундук системасынын нормалдуу иштешине керек жана 

инфекция менен күрөшүү системасынын негизги бөлүгү болуп эсептелинет. А витаминин 

колдонуу былжырлуу тери катмарынын  тоскоолдук функциясын жогорулатып, 

лейкоциттердин активдүүлүгүн  жана башка өзгөчө эмес факторлорун  көтөрөт. А 

витамини организмдин иммундук системасын колдойт жана аны калыбына келтирүүгө 

керектелет. Адамдын териси жана былжырлуу тери катмары - эпителиалдуу 

бөлүкчөлөрдөн турат. Калийдин жогорку деңгээлде жана натрийдин төмөнкү деңгээлде 

болушу өрүктүн негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири. Бул өзгөчөлүк натрий 

диетотерапиясында кеңири колдонулат. Себеби натрийдин жогорку деңгээлде болушу 

шишиктерди пайда кылат, ал эми калийдин төмөнкү деңгээлде болушу организмде 

гликогендин жетишпегендигине алып келет. Өрүк жүрөк кан-тамыр ооруларына, боордун 

циррозу жана бөйрөктөргө пайдалуу. 

Өрүктүн азыктык балуулугу, 100 граммда (1табл.) 

 

Курамы 
Бышкан 

өрүк 

Кургатылган 

өрүк 
Курамы 

 Бышкан 

өрүк 

Кургатылга

н  өрүк 

Суу (%) 86,3 до 31,1 Витамин В2(мг) 0,04 0,16 

Кубаттуулугу 

(ккал) 
48,0 48,0 

Витамин С 
10 12 

Белоктор (%) 1,4 3,65 Кальций (мг) 17 67 

Липиддер (%) 0,39 0,36 Темир (мг) 0,54 4,7 

Май (г)   0,2 0,5 Натрий (мг) 1,0 26 

Углеводороддор 

(г) 
11,12 61,75 

Калий (мг) 
296 1378 

Витамин А 

(МЕ) 
2,612 7,420 

Фосфор (мг) 
23 108 

Витамин В1 (мг) 0,3 0,1    

 

Өрүктөн даярдалуучу азык-түлүктөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муздатылган өрүктөр (кант сиропу); 

 Консервацияланган өрүк, нектарлар; 

 Өрүк ширелери, концентрацияланган 

өрүк нектары; 

 Өрүк желеси, джем, мармелад; 

 Бышпаган өрүктүн маринады; 

 Кургак жана майдаланып талканалган 

өрүк; 

 Өрүк экстракты; 

 Өрүк торттору, балмуздак, соустар; 

 Акыркы жылдары өрүк данеги күйүүчү 

майдын альтернативасы катары 

пайдаланылууда; 
 Өрүктүн эфир майлары косметология жана 

фармакологияда пайдаланылат. 
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Фергана өрөөнүндө өрүктүн 300дөн ашык сорттору өстүрүлөт, бирок бышкан 

убакта өнөр жай ишканаларында кайра иштетүү жана кургатып как кылуу үчүн 10-15 гана 

сорту өстүрүлөт. (Бобои, Исфарак, Хурмои, Кадухурмои, Мирсанджалисурх, 

Мирсанджализард, Рухи Джувонон, Шалах ж. б.)  

Баалуу жергиликтүү сорттор кылымдар ичинде пайда болгон элдик кургатылуучу 

сорттордун асылдуулугу,  жогорку түшүмдүүлүгү жана шириндиги менен айрымаланат. 

 

СУПХОНИ — Орто Азияда мөмөсү эң чоң, жогорку 

сапаттуу жергиликтүү кургатылуучу сортторго кирет. 

Негизги эң жакшы коммерциялык сорт деп эсептелинет. 

Мөмөсү чоң, эттүү, өзүнө тартуучу жаркыраган түсү жана 

майда бырыштарынын эң жогорку сапаттуулугу менен 

сатып алуучулары көп экенин тастыктап турат. Экстра 

сапаттуу кургатылган как бир гана жергиликтүү сорттон 

алынат. 

 

ХУРМАИ – Бирден бир негизги өнөр-жай ишканаларында 

иштетилүүчү (как кылынуучу) Орто Азиянын сорту, негизинен 

өрүк эгилүүчү Тажикстандын түндүк райондорунда таркалган. 

Кургатылган кагы кантынын көптүгү, даамдуулугу жана 

жогорку түшүмдүүлүгү  менен (бир дарактан 64-96 кг) 

айрымаланып турат. Мөмөсүнүн шактарга бышык кармалып 

турушу катуу шамалдардан коргойт, алынган кактын сапаты эң 

жакшы болушуна көмөк берет.  

 

БАБАИ – Кургатылган кагы кичинекей. Мөмөсүнүн майда 

экенине карабай, жергиликтүү адамдар анын шамалга 

туруктуулугу үчүн башка сортторго караганда аны көбүрөөк 

баалашат. Өзгөчө «кайса» жогору бааланат – мында  

кургатылып алып салынган данегинин ордуна (Аштак) салынат. 

 

 

Орто Азиянын эң жакшы как жасалуучу сорттору : Супхони жана  Каду-Хурмаи, ошондой эле 

мөмөсү чоң формадагы Хурмаи, Исфарак, Уч-ма ж.б. эсептелинет. 

 

 

 

 

Өрүктүн аймактардагы эгилген сорттору 
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Өрүктү кургатуудагы технологиялык жараяндар 

 

Өрүктү кургатуунун жана ага узак мөөнөткө сактаганга мүмкүнчүлүк берген 

негизги жана кеңири таркалган жараяндарга кыскача токтолобуз. Мөмөлөр 

кургатылгандан кийин жакшы сакталат, кичинекей орун ээлейт жана атайын жайларды 

талап кылбайт. 

Өрүк мөмөлөрүн кургатуу технологиясы төмөнкү этаптарды өзүнө камтыйт: Өрүктү 

кургатуудагы технологиялыкпроцесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрүк түшүмүн жыйноо 

Туура тандалган түшүмдү жыйноо ыкмасы сапаттуу продукт алуунун негизи болуп 

эсептелет. Фермерлердин пайдасынын көлөмү жана продукциянын сапаты түшүм жыйноодогу 

тандалып алынган  ыкмага түздөн-түз байланыштуу. Түшүм жыйноо убактысын туура тактап алуу 

керек. 

Түшүмдү жыйноо процесси мөмөнүн бышканына карап убактысы менен 

терилет. Мөмөлөрдүн бышышы дарактын жогору  

 

1. Түшүмдү жыйноо жана  ылгоо 

Жууш 

Паллеткаларга мөмөлөрдү тизүү 

4. Мөмөлөрдү ыштоо (фумигация) 

5. Паллеткаларды күн астына жайгаштыруу 

6. Өрүктүн ичинен данектерди сыгып алуу 

7. Мөмөлөрдү кургатуу 

8. Кургаган мөмөлөрдү которуу 

Даяр продукцияны сактоо 
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жактарында башталат, андан кийин орто бөлүгүндө, эң кийин дарактын 

ылдыйкы шактарында быша баштайт. Түшүм өрүктүн бышышына карап ушул 

эле шартта үч этап менен терилет. 

Бышкан мөмөлөр дарактан оңой үзүлөт, булар негизинен сары түстөгү чоң мөмөлөр. 

Мөмөлөрдүн бышып башташы менен анын кычкылдуулугу азайып, курамында кургак 

заттар көбөйө баштайт.  Хаджихалилоглу сортунда кургак заттын курамы 24-26%, этинин 

тыгыздыгы 0,52-2,91 кг/см
2  

түзөт, бул как кылууга эң ылайыктуу жакшы көрсөткүч. 

 

Түшүм жыйноонун ыңгайлуу ыкмалары 

Түшүмдү жыйноонун эң кеңири таркалган жолу бул кол менен терүү, андан кийин силкүү 

жана мөмөлөрдү кагып терүү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйноонун эң ыңгайлуу жолу бул кол менен терүү. Мындай жол менен терүүдө 

мөмөгө зыян келтирилбейт жана бышпаган мөмөлөр терилбейт. 

Силкип жана кагып терүүнүн ыкмалары. Бул ыкмаларды колдонууда түшүм 

жыйноонун астында дарактын түбүнө атайын материал салынат (брезент, нейлон ж. б.), 

себеби жерге түшкөн мөмөнүн жаракат алышы жана башка нерселердин (майда таштар, 

жалбырак ж. б.) мөмөгө зыян келтириши ыктымал. Бул көрүнүштөр кургатуу жараянында 

жана продукциянын сапатына өз таасирин тийгизиши мүмкүн, жыйынтыгында 

продукциянын  базарда сатуу баасын төмөндөтөт. 

Мөмөнү кагып терүү ыкмасында дарактын шактары сынып жабыркайт, сынган 

жерлерде илдеттердин жана зыянкечтердин козгогучтарынын кирип кетүү 

мүмкүнчүлүгүнө жакшы шарт түзүлөт, андыктан бул ыкманы колдонбоого арекет жасоо 

зарыл. Ошондуктан, эгерде иштей турган адамдардын саны аз болсо, эң ыңгайлуу жол 

силкип терүү ыкмасы. 
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Терүүнүн астында мөмөлөр өтө бышып кетиши керек эмес, себеби жумшак болуп 

калган мөмө кайра иштетүү иштерин татаалдантат. Мөмөнү күкүрт менен ыштоо 

мезгилинде өтө жумшарып кеткен мөмөлөр өздөрүнөн муст бөлүп чыгарат (муст-коюу 

шире), ал күкүрттүн мөмөгө кирүү процессин начарлатат жана кактын карарып кетишине 

шарт түзөт. 

Жыйноодо бышпаган 4 кг мөмөдөн 1 кг как алынат, ал эми бышкан 3,0-3,5 кг 

мөмөдөн- 1 кг как алынат. 
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Өрүктөрдү терүү эртең менен же кечки маалда жүргүзүлүшү пайдалуу. Ушундай 

убакытта терилген мөмө дарактан оңой үзүлөт. Суу жыйноого чейин бир жума 

мурун коюлушу керек. Себеби суу коюлгандан кийин мөмөдө нымдуулук көбөйөт. 

Мөмөдө канттын курамы азаят. Ошондой эле суу коюлгандан кийин ошол замат түшүм 

жыйноо кыйынчылыктарды жаратат. 

 

Өрүк жыйналып бүткөндөн кийин ылгоо (сортировка) жүргүзүлүшү зарыл, себеби 

жараланган, бышпаган жана бузулган мөмөлөр жуулганга чейин терилиши керек. 

Мөмөлөрдү жууп тазалоо 

Ыштоого чейинки өрүктү даярдоо жараяны төмөнкү иштерди камтыйт. Мөмөлөр 

жуулуп чаңдардан жана кирлерден тазаланат. Таза жуулган мөмөлөр кургатыла турган 

продукцияга тунук, суктандыра турган түстү берет. Колдонула турган суу мүмкүн 

болушунча таза, тунук, куму жана ылайы жок агын суу болушу зарыл. 

Сууну тазалаш үчүн арыкка сууну тундура 

турган көлөмү 0,5 жана 1 тонналык пластикалык 

бочкалар коюлат. 

Өрүктүн мөмөсүн жууганда алардан таза суу 

акканга чейин жуушат. Өтө булганган, өзгөчө 

тыштары тегиз эмес мөмөлөрдү щетка менен шорголоп 

аккан сууда жуушат. Кээ бир убакта өтө булганган 

мөмөлөрдү алдын ала сууга чылап коюшат. Ошентип, 

чийки затты абдан тазалап жууп, чаңдардан, 

топурактан, вегетация убагында илдеттерге жана 

зыянкечтерге чачылган уу химикаттардан жана 

микроорганизмдерден тазалашат. 

 

Өрүктөрдү паллетталарга иреттеп салуу 

Паллетта - бул жыгачтан жасалган  көлөмү 120 х 80 см, кырларынын бийиктиги 5-

10 см болгон ящик. Өрүктөрдү ыштоо үчүн паллеттаны иштетүү сунушталат, себеби 

паллетта мөмөнүн салмагын тегиз бөлөт жана бирин бири басып жалпайтканга мүмкүндүк 

бербейт. 
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Дыйкандар мөмөлөрдү тизип салыш үчүн кадимки эле капталдары бийик 10 кг 

мөмө бата турган жыгач же пластмасса ящиктерин колдонушат, мындай ящиктерде 

продукциянын 40%ы кысылып, формаларын өзгөртөт. Эгерде мындай ящиктерди 

иштетсеңиз анда 3-4 катардан көп тизилбеши сунушталат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапаты таза ышталган продукцияны алыш үчүн паллетталарды колдонуу сунушталат. 

Паллеттага өрүктөрдү тыкандык менен бир катар бири-бирине тыгыз тизишет. 

 

Өрүктү күкүрт менен ыштоо жараяны (фумигация) 

 

Күкүрт менен ыштоо – өрүктү жана башка продуктыларды курт- кумурскалардан 

жана зыянкечтерден сактоодо бирден бир эффективдүү, арзан, жугушсуз кылуу 

ыкмаларынын бири. Алдыңкы технологияны жана күкүрттү колдонуу жогорку 

эффективдүүлүктү камсыздайт. 

Өрүк кургап жаткан мезгилде өңүн өзгөртө турган мөмөлөргө кошулат (кара-күрөң 

же кара). Мөмөнү күкүрт менен ыштаганда мөмөнүн түсүн өзгөртпөй  жана грибоктордун 
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өсүп-өөрчүшү, бактерия менен зыянкечтердин көбөйүшүн токтотот. Андан тышкары 

ыштоо өрүк кактын сактоо мөөнөтүн көпкө узартат.  

 

Күкүрттүн мөмөлөрдө жогорку деңгээлде болушу сатып алуучуларга зыян 

келтирет жана базарга сатууга тоскоолдук кылат. Ошондуктан күкүрт менен 

ыштоо процессинде негизги учурлары болуп ыштоо убактысы жана иштетилип 

жаткан күкүрттүн өлчөмү эсептелинет. Өрүктүн кагынын сапатына түшүмдү 

жыйноо мезгили, ташуу маселеси, күкүрт менен ыштоо жана кургатуу процесси 

өз таасирин тийгизет. 

Ыштоого ылайыкталган керектелүүчү шаймандар 

А. Адаттагыдай ылайыкталган шаймандар 

Азыркы убакта Тажикстандын жана Кыргызстандын багбандары жана 

фермерлеринин арасында өрүктү ыштоо үчүн жөнөкөй конструкциялар иштетилет. Бул 

конструкциялар бири-биринин үстүнө коюлган өрүгү менен үстүнө целлофан  жабылган 

жыгач же пластиктен жасалган ящиктер, ортосуна кичинекей идиштерге (кастрюла, казан) 

күкүрт салынып күйгүзүлөт. 

Көбүнчө  ыштоо үчүн пайдаланган мындай конструкцияларда тоголок, кесекче түрүндөгү  

(комковая) күкүрт күйгүзүлөт.  

 Жогоруда көрсөтүлгөн конструкциянын артыкчылыгы анын арзандыгы 

(целлофан 8-10$ жана күкүрт 1$, целлофан  10-15 жолу кайра пайдаланылат), 

мобилдүлүүгү, фермерлер бул конструкцияны бактагы бардык ыңгайлуу жерге 

коюп иштетиши мүмкүн,  дагы бир артыкчылыгы - анын жөнөкөйлүгү. 

Бул конструкциянын кемчилиги: 

1.  Ыштоо процессинде 8-10 кг ящиктерде  мөмөлөр бири-бирин кысып 

ширелерин агызат, алынган продукциянын сапатын начарлатат 

2. Герметиканын начарлыгы–күкүрттүн түтүнүн жана жылуулукту жоготуу 

3. Өрүктүн мөмөсүнүн тегиз ышталбагандыгы 

4. Санитардык жана  гигиеналык талапка жооп бербегендиги 

5. Мөмөлөрдүн таза эмес мүмкүнчүлүгүнүн болушу (загрязнения) 

6. Айлана-чөйрөгө зыян келтириши жана топуракта күкүрттүн, мусттун 

мөмөдөн бөлүнүп чыккан калдыктарынын калышы. 
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Б. Ыштоо үчүн чатыр 

Ыштоо үчүн чатыр (фумигационная 

камера)- өрүктүн мөмөлөрүн кургатканга 

чейин күкүрттүн диоксиди менен ыштоо 

үчүн колдонулат. Кичинекей өлчөмдөгү 

күкүрт күйгүзүлүп, чатырдын ичине 

коюлат. Күйгөндөн чыккан газ менен 

мөмөлөр ышталат. Газдын жыты жагымсыз 

уу, ошондуктан чатыр аба чыгарбай турган 

болуп жабылышы зарыл. 

Ыштоо үчүн ар түрдүү чатырлар 

колдонулат, өзүңүздөр деле колуңузда бар 

материалдар менен жасап алсаңыздар 

болот. 

Ыштоо үчүн чатыр жыгач ичине 12 ящик 

(мөмөсү менен) же паллетталар бата турган 

каркастан турат. Каркас, ящиктер же 

паллетталар темирден жасалышы керек 

эмес, алар коррозияга (дат басат) 

туруштугу жок, татыктуу материалдар 

жыгач же тамак-аш салынуучу пластик. 

Керектүү материалдар: 

 4 узун жыгач тактай (конструкциянын бурчтарына коюла турган). 

 4 кыска тактай, конструкциянын жогорку жагын бышыктап туташтыруу үчүн. 

 Паллетталар же ящиктер. 

 Целлофан конструкцияны жабыш үчүн. 

Конструкцияны жасоонун өзгөчөлүктөрү: 

 12 ящикти же паллетталарды топтоп бири-биринин үстүнө коюңуз. 

 Каркас, тактайлар менен топтолуп бышыкталат, ичине ящиктер мөмөлөр менен 

коюлат. 

 Топтолгон конструкция целлофан менен жабылып (байпак кийгендей), 

целлофандын ылдый жактары аба чыкпай тургандай кылып топурак менен 

жабылат. 

 Полиэтилендин размери бардык жагына жеткидей болгонуна көзүңүз жетсин. 

 Конструкциянын ичине кичине идишке күкүрт салып күйгүзүңүз. 

 Конструкция  газ чыгарбай жатканына көзүңүз жетсин. 

 

В. Ыштоо үчүн көчүрмө куту 

Ыштоо үчүн көчүрмө чатырдын түзүлүшү адаттагыдай эле күкүрт чатырына 

окшош. Көчүрмө чатыр кадимки  эле курулуш материалдарынан курулушу мүмкүн 

(жыгач устун, такта), тышкы бөлүгү жыгачтан, жука тактайчадан же целлофандан болот. 
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Керектүү материалдар: жыгач ящик же тактайлар жана целлофан, бут жасаш үчүн жана 

паллетталардын ортосуна коюлуучу жыгач брус (калың такта), паллетталарга тактай же 

дат баспаган темир тор.  

Жасоо өзгөчөлүктөрү: 

Паллеттаны тактадан, жука тактайчалардан же сөлөкөтүн жыгачтан, ортосун дат 

баспаган темир тор менен  жасагыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газды ар тараптуу бирдей таркатыш үчүн бийиктиги 35 мм болгон жыгач 

блокторду коюңуз, кичине идишке күкүрттү күйгүзүңүз. Жыгач, картон куту же 

целлофан менен конструкцияны жабыңыз. Конструкция газ чыгарбай жатканына 

көзүңүз жетсин. 

Жыгач буттар 

 

Жыгач паллетталар 

 

Жыгач куту же калың картон, же 

целлофан 

Жыгач буттар 

Текчелердин арасындагы аралык– 35мм 

Күкүрт күйгүзө турган идиш 
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Аба кире 

турган тешик 

 

Шамалдатуучу тешик 

Алына турган 

паллетталар 

Эшиги 

Күкүрт күйгүзүлө 

турган идиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Ыштоо үчүн жай 

Ыштоо үчүн атайын жайлар (бөлмө) Турцияда кеңири таркаган 

 

 

 

 

 

 

 

Ыштоо үчүн атайын курулган үйлөрдүн артыкчылыгы 

1. Сапаттуу продукциянын алынышы. 

2. Герметикалуулугу (аба чыгарбайт жана киргизбейт). 

3. Өрүк мөмөлөрү тегиз ышталат– бир түрдүү жана бир типтүү болушу 

товардын сатылуу баасын көтөрөт. 

4. Санитардык жана гигиеналык талапка жооп берет. 

5. Айлана-чөйрөгө зыяны жок. 

6. Башка жашылча жемиштерди кургатса болот.  

Ыштоо үчүн атайын курулган үйлөрдүн кемчилиги:  

Кымбаттыгы жана бир жерден жылбастыгы, башкача айтканда башка жерге 

көчүрө албастык. 
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Ыштоочу жайдын схемасы жана жергиликтүү оңой табыла турган курулуш 

материалдарын колдонуу. 

Ыштоочу жайдын узун-туурасы 2,5 х 2,5 м жана бийиктиги 2,2 м, дубалдын 

калыңдыгы 30 см бетондон же ылайдан болот. Ыштоочу жайдын эшигинин туурасы 110 

см, бийиктиги 200 см, герметикалык эрежелер сакталыш керек. Ыштоочу жайды курууга 

жергиликтүү курулуш материалдарын колдонууга болот (ылай, такталар ж. б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ыштоо бөлмөсүндө мөмөлөрдү жайгаштыруу жана текчелер (полки)  

Өрүктү ыштоодо  ыштоо жайында текчелер (полки) иштетилет, алардын формасы төрт 

бурчтуу, өлчөмү  90 х 180 см же чарчы, өлчөмү  90х90 см. Текчелердин арасы (полкалардын) 0,5 

см болот. Текчелер терек жыгачынан жасалат, ал арзан жана жеңил. 

Күкүрт меши Күкүрттү камеранын ичинде, жерде (атайын топурактан жана кумдан 

жасалган аянтчада, өрт коопсуздугун сактоо үчүн) темир идиште күйгүзүшөт (жаровня).  
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Аянтка темир идиш коюлуп (противень) күкүрт күйгүзүлөт. Мештин жерде болушу 

күкүрттүн бөлмөдө бирдей таркашын камсыздайт. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меш  цилиндр түрүндө жасалат,  диаметри 25 – 30 см, бийиктиги 5– 6 см. Мындай 

меште  0,5 кг күкүрт 30 минут ичинде күйөт, 1 кг күкүрт 45 минут ичинде, 2 кг күкүрт  70-

80 минутта күйүп бүтөт. 

Эгерде, 1 тонна өрүк полкаларда жайгаштырылып, 12 саат ышталып, 1600-1800 

грамм күкүрт сарпталса, анда 2000 ppm SO2 пайда кылат. 

Ыштоочу жайдын ичинде температура ашыкча көтөрүлүп кетпеси үчүн мешти 

үйдүн тышына жайгаштырат. Үйдүн ичиндеги жогорку температура мөмөнүн 

өзүнө газды көп сиңирүүнү пайда кылат, муст бөлүнүп, мөмөнүн түсү өзгөрөт. 

Ыштоочу жайдын өзгөчөлүктөрү 

Ыштоочу жайдын жогорудагы өзгөчөлүктөрү менен бир ыштаганда 1000 кг 

бышкан өрүк 12 сааттын ичинде ышталса, ага 1600-1800 г күкүрт сарпталып, 2000 

ppm SO2 пайда болот.  2000 ppm күкүрт газын алып, бул процедураны 2-3 жолу 

кайталайт. 
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Колдонулган күкүрттүн түрлөрү 

Күкүрт сары түстөгү порошок же кристалл түрүндөгү масса, өзүнө 

таандык жыты бар, сууда эрибейт. Төмөндөгүдөй түрдө чыгарылып 

сатылат: тоголок (кесекче), порошок, гранулданган жана суюк 

түрдө.  

Күйүүчү материал  IV класстагы күйүүчү-жарылуучу заттарга кирет, белгилүү 

концентрацияда абада жарылат. 

Пайдаланууда жана бир жерден башка жерге ташыганда коопсуздук эрежелерин 

сактоо зарыл. 

 

 

 

 

 

 

Өрүктөрдү ыштоо үчүн майдаланган күкүрттү пайдаланышат (молотая сера), 

саргыш түстөгү порошок. 

Жергиликтүү базарда өрүктү   ыштоо үчүн күкүрттү порошок же гранул түрүндө 

сатып алышат. Күкүрттү ар дайым атайын адистештирилген дүкөндөрдө же базарда 

агродүкөндөрдөн сатып алууга болот. Күкүрттү полиэтиленден жасалган 50 кг каптарда 

сатышат же майда фасовкада 1-2 кг пакеттерде да сатылат. Жергиликтүү базарларда 1 кг 

күкүрттүн баасы 0,37 USD тегерегинде. 

Паллеттерди күн алдына жайгаштырып алдын-ала кургатуу 

Өрүктөрдү ыштап бүткөндөн кийин паллетталарды ыштаган жерден алып чыгып 

күн астына жайышат. Паллетталар жайгашкан жер түз жана таза (чаң, кир жукпас үчүн) 

болушу зарыл. 

Кургатыла турган аянтчаны даярдоо 

Өрүктү кургатуу үчүн бетондолгон аянтча ылайыктуу деп эсептелинет. Бул аянтча 

жолдордон, таштанды төгүлгөн жерлерден алыс болушу керек. Мөмө күкүрт менен 

ышталгандан кийин поддондордо (жыгачтан жасалган бийиктиги 5 см ашпаган ящик) 

кургатылышы зарыл. Эгерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо, анда бетондун үстүнө атайын 

материалдар салынат (целлофан, брезент ж. б.). Катуу шамал жүргөн жерлерде шамалдын 

багытын өзгөртүү үчүн тосколдуктар коюлат. 
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Паллеттерди аянтчага алып чыгып тизиште өтө этияттык менен тыкан иш жасоо 

зарыл, себеби ыштоо жүргүзүлгөндөн кийин мөмөлөр өтө назик болушат, кылдаттык 

менен иш жүргүзүлбөсө өрүктөр бири-бирин басып формаларынын бузулушуна алып 

келиши ыктымал, башкача айтканда товардык көрүнүшү бузулуп, сатуу баасы төмөндөйт. 

Паллеттерди аянтчага күн астына алып чыгып алдын-ала 24 саат кургатышат, 

көргөзүлгөн убакыттын ичинде кичине кургап, өздөрүнүн кондициясына жетишип, 

данекти өрүктүн ичинен сыгып чыгаруу процессине өтүүгө мүмкүн болот. 

Өрүктүн ичинен данектерди сыгып чыгаруу 

Мөмөлөрдү алдын-ала кургаткандан кийин  ышталган мөмөнү кичинекей кургатып,  

өрүктүн ичинен сыгып чыгаруу процессине өтүшөт. 

Данекти өрүктүн ичинен өтө абайлап, кылдаттык менен мөмөнүн формасын бузбай 

сыгып чыгарышат.   

Өрүктөн данекти чыгаруу үчүн  абайлап, мөмөнү бир колдун бармагы менен басып, 

экинчи кол менен сыгылып чыккан данекти идишке алып, этияттык менен данексиз 

калган өрүккө тегерек форма берип паллеткага тизиш керек. 

Данекти сыгып алуу алдында колду таза сууга суулашат. 

 

Кургатуунун жолдору 

Өрүктү кургатуунун ар түрдүү жолдору бар, алар  бири-биринен  ар-түрдүү 

ыкмаларды колдонуу, конструкциянын түрлөрү жана пайдаланган материалдары менен 

айырмаланышат. Биз сиздерди бул колдонмодо Тажикстан менен Орто Азияда эң кеңири 

таркалган кургатуунун жолдору менен тааныштыргыбыз келет. Ал ыкма менен көп 

кымбат эмес, бирок жогорку сапаттагы продукция алынат. Кургатуунун көп жолдору 

болгону менен аларга жалпы талап бар, алардын негизги талабы кургатууну жакшы аянт 

(площадка) менен камсыздоо:  

 Жер аянты түз, таза, жолдордон алыс, шамал жүргөн, көлөкө түшпөгөн, эртеден 

кечке чейин  күн тийген жер болушу зарыл. 

 Жер аянтынын жанында сөзсүз таза суусу менен резервуар же бассейн болушу 

керек. 

А.  Ачык аянтта кургатуу 

Өрүктү кургатуу ыкмасы Орто Азияда жайгашкан мамлекеттерде жашаган 

фермерлердин арасында кеңири жайылган. Бул ыкма  өзүнүн жөнөкөйлүгү, арзандыгы, 

кол алдындагы материалдарды иштетүү менен айрымаланат. Бул ыкмада өрүк ыштоодон 

кийин жана данеги өрүктөн сыгып чыгарылгандан кийин целлофанга салынып күнгө 

жайылат, ыкманын негизги кемчиликтеринин бири - астына салынган целлофан сууну 

өзүнө сиңирбей кургатуу процессин узартышы. Бирок, целлофандын ордуна башка 

материалдар колдонулушу мүмкүн. 

Б. Паллетталарда жана штабелдерде кургатуу 

Өрүктөрдү паллетталарда жана штабелдерде кургатуу кургатуунун 

салыштырмалуу арзан жолдорунун бири болуп жогорку сапаттагы продукция алганга 
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жана чет мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк берет. Бул ыкманын жакшы жактарынын 

бири болуп кургап жаткан продукцияны ордунан жылдырууга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, 

жамгыр жааган убакта сапаттуу продукция алыш үчүн далдоо жерге жылдырып 

кургатышат. 

Жемиштерди кургатуу үчүн эң ыңгайлуу ыкма бул тактадан жасалган кургатуучу 

паллетталар (ылайыктуу өлчөмү 60х90 см, эки чекесине бийиктиги 5 см тактайлар,  

штабелдин  подносторуна ыңгайлуу орнотулуусу үчүн). Өрүктөрдүн көлөкөдө кургоосуна 

күндүн түз тийүүсү шарт түзүп берет. 

Өрүктөрдү жеткизе кургатуу 

Ар дайым күн астында кургатуу өзүнүн арзандыгына, үнөмдүүлүгүнө, 

салыштырмалуу чоң өндүрүмдүүлүгүнө карабай, көлөкөдө жеткизе кургатуусуз  сапаттуу 

экспортко кете турган продукция бере албайт. 

Кургатуунун тартиби  төмөндөгүдөй тартипте аткарылат: 

 

• Подносторго ышталган өрүктөр кургата турган аянтка катар-катары менен 

чыгыштан батышка карай тизилет; 

• Ар бир кезектеги подностун жогорку жагы мурунку коюлган подностун 

ылдыйкы жагына коюлат. Мына ушундай подносторду тизүү күндүн нурунун 

бирдей түз жана тегиз тийүүсүн камсыздайт. Ар бир эки катардан кийин, 

басып, карап жана подносторду жылдыруу үчүн туурасы 0,5 м келген 

жолчолор калтырылат; 

• Подносторду продукциясы менен аянтка кургатуу үчүн тизүүдө аянтка 

коюлган убактысына,  сортуна карап белгилүү тартип сакталат. Биринчи 

этапта кургатууну өрүктүн үстүңкү жарымы кургап, четтери бурала 

баштагыча кургатышат; 

• Суунун негизги бөлүгү бууланып кеткенден кийин подносторду чийки 

заттары менен жеткизе кургатуу үчүн штабель кылып көлөкөгө тизишет. 

В. Камералык күн кургаткычтары 

Акыркы жылдары Тажикстанда эл аралык ишканалардын иштегендигине 

байланыштуу азыркы заманбап мөмө кургатуунун ыкмалары таркала баштады, бул 

ыкмаларды колдонуу өрүк кургатуу процессин тездетет жана сапаттуу продукция 

өндүрүүгө жардам берет, андан тышкары ушул конструкцияларды башка мөмө-

жемиштерди  жана башка продукцияларды сезонуна карап кургатууга же иштеткенге 

фермердин мүмкүнчүлүктөрү пайда болот 

Мындай өрүк кургаткычтардын бир тиби “Ысык ящик”, кургатуунун бул  ыкмасы 

камералык кургатуунун бир түрү  катары Согдий областында ийгиликтүү колдонулуп 

келет. Бул ыкманы  колдонуу продукциянын сапатын кыйла көтөрүүгө, ташууга жана 

башка жерге жылдырууга жеңилдиги  менен айырмаланат.  
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Дагы бир өзүн жакшы сунуштаган конструкциялардын бири өрүк кургаткычтын 

камералык күн кургаткычы, бул- ACTED француздук эл аралык өкмөттүк эмес ишканасы. 

Бул конструкцияны регионалдык эксперт Тошматов Б.  2008-2009 жылдары ийгиликтүү 

таркаткан. 

Г. Өрүктү күн  аба кургаткычы менен кургатуу 

Акыркы убактарда  эл аралык ишканалардын иштегендигине байланыштуу, 

фермерлер өрүктү күн аба кургаткычы менен кургатууну пайдалана баштады, бул 

ыкмаларды колдонуу  сапаттуу продукция өндүрүүгө жардам берет, андан тышкары ушул 

конструкцияларды башка мөмө-жемиштерди кургатууга да иштетсе болот. 

Ушундай кургаткычтын бири стационардык күн аба кургаткычы, камералык 

көлөкө кургаткычында Тажикстандын Согдий областынын Канибадам районунда 

колдонулат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүрөт1. “Ысык ящик”- тибиндеги өрүк кургаткыч» ( проект MEDA). Алдынан жана капталынан 
көрүнүшү. 

Сүрөт 2. күн аба кургаткычы, камералык көлөкө кургаткычында.Канибадам району 
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Өрүк менен иштеген фермерлер жана адистердин арасында USAID 

долбоорлорунун биринде иштелип чыккан туннелдик күн аба кургаткычы өзгөчө 

кызыкчылыкты туудурду, бул конструкция универсалдуу жана жөнөкөй, ошондой эле  

бир кургатканда көп сандагы мөмөнү кургатат. 

Тилекке каршы, практика көргөзгөндөй, фермерлердин азыркы күндөгү  иш-

аракеттеринде санитарияга, гигиенага жана эмгекти коргоо суроолоруна жана 

талаптарына айрыкча көңүл бурулбай жатат, натыйжада жаракат алышат жана 

ууланышат, ошондой эле чыгарып жаткан продукциясын бузушат. Айыл-чарбанын 

бардык өндүргөн продукциясы, анын ичинен өрүк дагы тамак-аштарга кошулат, 

ошондуктан иштеп чыгуу өндүрүшүндө санитардык жана гигиеналык ченем талаптарга 

жана тамак-аш коопсуздугуна көңүл буруңуздар. 

Өрүктү алгачкы иштетүүдө фумигация кылынганда уу заттар менен иштөөгө туура 

келет (күкүртүн диоксиди), уу заттар менен этият болуп, коопсуздук эрежелерин иш 

убагында талапка ылайык аткарбоодо  жаракат алып жана ууланып калышыңыз мүмкүн. 

Эмгек жана санитардык-гигиеналык коопсуздугу боюнча көп талаптар бар, биз бул 

бөлүктө негизги талаптарга - эреже боюнча түшүм жыйноо процессинде, түшүм 

жыйналып бүткөндөн кийинки иштерде, алгачкы баштапкы иштерге көбүрөөк токтолушту 

каалайт элек. 

 

Талаа майданында   түшүм жыйноо убагындагы  жана түшүм жыйнап 

бүткөндөн кийинки иштердин гигиенасы 
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Тазалыкты жана тартипти сактоо (Өздүк гигиена) 

Тиешелүү кийимдер: 

Тиешелүү кийимдер сизге түшүм жыйнап 

жана продукцияны иштетип жаткан учурда 

териңизди, чачтын жана косметикалардын 

продукцияга түшүп кошулуп кетишине тоскоолдук 

кылат. 

Чыгарган продукцияларды булгабаш үчүн  таза 

кийимдерди кийгиле. 

Баш кийимдер: 

Иштеген жумушчулардын чачтары ар дайым баш 

кийимдердин астында (жоолук) жыйналып көрүнбөгөндөй болуш 

керек.  Жоолуктар, башка баш кийимдер, орогучтар жумушчуну 

күндүн нурунан коргойт жана продукцияны булгабайт.  

Жумушчулардын ден-соолугу: 

Ишкананын жетекчилери  жумушчуларды эскертүүсү зарыл. 

Эгерде  жумушчулар жугуштуу оорулар менен ооруп, денесинде 

жарасы болсо, өзгөчө диарея менен ооруп жатса тез арада 

ишкананын жетекчилерине билдириш керек. Инфекциясы бар 

оорукчан жумушчуларга иштөөгө уруксат берилбейт. 

Түшүм жыйнап жатып ооруп калган жумушчулар үйлөрүнө 

кетишет же продукция менен байланышы жок башка иштерге 

которулат.   

Адамдардагы ачык жаракат жана жаралар продукцияга 

жугуунун булагы болуп эсептелинет. Эгерде жумушчуларда 

кесилген же жаракат алган жерлери болсо,  жумуш башталганга 

чейин алардын кесилген жерин таңып же бинттеш керек.   

 

 

 

Эгерде, сиз продукцияда кан көрүп калсаңыз, анда аны ошол замат алып таштаңыз! 

Шилекейде өтө көп микробдор болот. 

Эч убакта ишкананын айланасында,  продукцияны сактаган , кармаган жерде  

түкүрүнбөңүз. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө продукциядан бурулуп, мурдуңузду кол 

жоолук менен жабыңыз. Шилекейиңиз тийген продукцияны ошол замат алып таштаңыз. 
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Колуңарды жуугула: 

Кол түшүм жыйноодо жана алгачкы кайра иштетүү 

иштеринде негизги курал болуп саналат, анткени кол түздөн-түз 

продукция менен тынбай тийишет, ошондуктан, биздин колубуз 

булгануунун булагы эмес экенине так ишенишибиз керек.  

Биз колубузду ар-дайым таза жуушубуз зарыл, айрыкча, 

түшүм жыйноонун астында, ар эс алуудан жана түшкү тамактан 

кийин, өзгөчө ажатканадан, пестицид  жана уу  заттар менен 

иштегенден жана мал жаныбарларын кармагандан кийин. 

Ар-дайым ажаткананы гана пайдаланыңыз. Эч качан 

талаага жана бактын ичине барбаңыз. 

Ажатканадан кийин сөзсүз колуңузду самын менен жууңуз. 

Үй жаныбарлары менен контакт болсо, эч качан колуңузду жуубай туруп 

продукцияны кармабаңыз же түшүм жыйноого киришпеңиз. Кичинекей ювелирдик 

жасалгаларды (сырга,  моюнга тагынуучу чынжыр жана шакек) түшүм жыйнап жатып 

жоготуп койсоңуз, сатып алуучуларга зыян келтирип коюшуңуз мүмкүн. Ошондой эле, 

алар түшүм жыйнап иштеп жаткан кишиге тоскоол болушат. Аларды иштин астында алып 

таштоо же үйдө калтырып келүү ыңгайлуу. Жасалгаларда тамак-аштын микробдору да 

болушу мүмкүн. 

Өндүрүштүк участкада (талаа, бак, цех) тамак жебеңиздер жана нас чекпеңиздер. 

Түшүм терүүгө иштеткен ящиктерди же контейнерлерди түшүм тергенге чейин 

тазалыгын, сынган жерлерин текшерип көрүңүздөр, эгерде  ящиктер таза болбосо же 

мөмөгө зыян келтире турган (оюк же кесик) курч жерлери болсо, андай ящиктер тез 

алмаштырылат. 

 

Уулуу заттар 

Бардык родентициддер, фумиганттар, инсектициддер жана башка 

уулуу заттар атайын жабык имараттарда сакталып, алар менен иштөөгө 

инструктаж алган адамдарга иштөөгө уруксат берилет. Аларды 

иштеткени тикеден- тике көзөмөлгө алган квалификациясы бар адамдын 

уруксаты менен алынат. Ал адам химиялык уу заттар жана 

продуктылардын булганышы боюнча билими бар адам болот. 

 

Кургатуу үчүн атайын жер. Эгерде жемиштер күн астында кургатылса, анда аларды 

атайын даярдалган жерлерде кургатышат, бул жер  тамак-аш өндүрүүчү жер деп аталат. 

Жайгашкан жери. Кургатуу үчүн атайын жер  ар дайым малканалардан, мал баккан  

тундургуч резервуарлары  бар жана ар- түрдүү калдыктар топтолгон  жерлерден жетиштүү 

алыс жайланышат, негизги максат -  мөмө-жемиштерди булгабоо. 
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Пландаштыруу. Кургатуу үчүн атайын жер үстү таза, мөмө-жемиштерди таза кармоого 

мүмкүнчүлүк түзүүгө шарты болгон жер болушу керек. Керек болсо ал жердин  айланасы 

мал-жаныбарлар кирбей турган болуп тосулушу зарыл. Айланасындагы жерлер ар дайым 

таза, отоо чөптөрү жана таштандылары  жок (шамал убагында продукцияларга зыянын 

тийгизиши мүмкүн) болушу керек. 

Айлана-чөйрөнү жана эмгекти коргоо 

Фермерлер  айлана-чөйрөнү коргоо деген суроого өзгөчө көңүл буруулары абзел, 

тагыраак айтканда, мөмөлөрдү күкүрттүн диоксиди менен ыштоо процессинде, чынын 

айтканда ал уу химикаттарга кирет, ыштоодон кийин чыккан калдыктарды этияттык 

менен айлана-чөйрөгө таркатпай жок кылуу керек.  

Ошондой эле мөмөлөрдү ыштоо мезгилинде жумушчулардын ден–соолугун коргоо 

негизги суроолордун бири болуп эсептелинет. Бул операцияны жасап жатканда уу газ 

бөлүнүп чыгат, ошондой эле  чоң өлчөмдөгү муст же курамында аябай канты көп чайыр 

жана күкүрттүн диоксиди - суунун чыласы түрүндө, ал айлана-чөйрөгө гана зыян 

тийгизбестен жаныбарларга жана адамдарга да зыян тийгизет.  

 

 

 

 

 

 

Өрүктү ыштагандан кийинки пайда болгон курамында күкүртү көп, суу менен 

аралашкан чыланы (жижа) атайын даярдалган идишке куюп, суу менен аралаштырып, 

андан кийин атайын адам баспаган ээн жерде даярдалган чуңкурга  төгүлүп ташталат.  

 

Күкүрт иштелгенге чейинки абалында айлана-чөйрөгө жана адамга зыяны 

жок. Аны күйгүзгөндө газ бөлүнүп чыгат, дем алып алган адамдын кызыл 

өңгөчү жана өпкөсү күйүшү мүмкүн. Ыштоо процессине жооп берген 

адам керектүү инструктаж алып респиратор же  таңгыч пайдаланат. 

 

 

 

 

 

Кургатуу процессинде колдонулган күкүрттүн диоксиди  (күкүрт газы ) аябай уулуу. 

Адам уугуу (отравление) болгондо – мурду бүтөт, жөтөлөт, кырылдап калат 

жана тамак кычышат. Концентрациясы көп газ менен дем алып алсаңыз – 

демиңиз кыстыгат, кустурат, жутуу кыйындайт жана астма менен ооруган 

адамдарда фаталдуу аллергиялык реакция болушу мүмкүн... 
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Кургаган өрүктөгү күкүрт диоксидинин максималдуу уруксат берилген деңгээли. 

 

Мамлекеттер жана ишканалар 

 

Күкүрт диоксидинин деңгээли  (PPMже 

мг/кг) 

Эл-аралык стандарт  

CODEXALIMENTARIUS «CODEXSTAN 130-

1981» рамканын ичинде колдонулуучу  ВТО 

2000 

Россия 2000 

Казахстан 2000 

США  2000 ден 4000чейин 

Турция 2000 

Евросоюз  1000 ден 2000чейин 
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